De jas van Don Bosco
5. naald en draad
de rode draad

Doel
De jongeren leren via de verhalen de ﬁguur van Don Bosco beter kennen. Aan elk verhaal
worden enkele creatieve activiteiten gekoppeld.
Dit vijfde verhaal gaat over de leergierigheid en handigheid van de jonge Giovanni
Bosco. Om zijn studies in het lager en het middelbaar onderwijs te betalen, had Giovanni
Bosco allerlei bijbaantjes en leerde hij heel wat vaardigheden die hem later in zijn leven
heel erg goed van pas zouden komen.

Werkwijze
Centraal in de verhaallijn voor de tweede graad staat de zwarte jas van Don Bosco. In de
jas zijn enkele kleine zakjes ingenaaid. Hierin zitten enkele voorwerpen: een kastanje,
een horloge, een bril, naald en draad ... Bij ieder voorwerp hoort een verhaal.
Aan de hand van de voorwerpen laat je de leerlingen kennismaken met gebeurtenissen
uit het leven van Don Bosco die als een door hem vertelde herinnering zijn uitgewerkt.
Na het verhaal kan je aan de slag met de suggesties voor klasactiviteiten.
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Het verhaal
Met het verhaal dat hieronder uitgeschreven staat kan je op verschillende manieren aan de slag. Als je als
leerkracht wel over wat toneeltalent beschikt en graag vertelt, kan je zelf de jas aantrekken. Zo kan je als het
ware in de huid van Don Bosco kruipen en vertel je het verhaal als een levendige herinnering vanuit de
ik-persoon. Je kan het voorwerp dat in het verhaal centraal staat dan uit een zak van de jas opdiepen … en
het verhaal starten zoals hieronder uitgeschreven. Deze werkwijze is volgens ons de interessantste: Don
Bosco was zelf een geboren verteller én een verhaal vertellen is boeiender voor de leerlingen dan dat het
voorgelezen zou worden.
Zie je het toch niet zitten om als verteller dit verhaal te brengen, dan kan je er ook voor kiezen om het
verhaal te printen als een oude brief en deze enveloppe bij het voorwerp in de zak te steken. Zo kan je het
gewoon voorlezen, of eventueel zelfs elke keer een andere leerling uitnodigen op ontdekking te gaan in de
zakken van de jas. De leerling kan dan zelf ‘als Don Bosco’ op een stoel voor de klas gaan zitten en de brief
voorlezen voor de anderen. Een ander idee is om het verhaal door de leerlingen zelf te laten brengen, maar
hiervoor is voldoende tijd en voorbereiding nodig. Per groepje kan men een verhaal voorbereiden om het
voor de andere leerlingen te brengen.

Naald en draad
Hallo allemaal, zullen we nog eens op ontdekkingstocht gaan in de zakken van mijn jas?
We zullen vandaag eens extra diep in de zakken tasten… Even kijken… Hmm, iets rond en
glad, ach ja, dat is de kastanje. Ik heb jullie al verteld over mijn wonderlijk kunstje met de
kastanjes he. Eens in een andere zak voelen.. Hmm, dit voelt als een voorwerp dat we
ook al eens opgevist hebben, iets van metaal met een draaiknopje.. Weten jullie het
nog? Ja! Precies, het horloge dat ik van don Vola kreeg toen ik met mijn mama naar
Turijn terugkeerde om me na lange ziekte weer bij mijn jongens te voegen. Goh, ik word
er weer warm van als ik denk aan al die mensen die me geholpen hebben in mijn werk.
Welke zak hebben we nog niet gehad? Deze jaszak eens proberen… Hmm, ik voel twee
smalle beentjes en twee ronde glazen. Kan niet missen, dat is de bril van don Calosso.
Wat mis ik mijn oude leermeester nog steeds, zelfs nu ik zelf al oud ben. Dat gevoel
zullen jullie als jullie groter zijn ook ervaren: hoe oud je ook bent, je zal nooit die ene
supertoffe meester of juf vergeten die heel goed zag welke talenten er in jou zaten.
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Goed, een laatste graai in mijn jaszakken, eens kijken wat we nog kunnen vinden. Auw !
Auw! Oei oei, even opletten hoor. Wat is dat? Ik denk dat ik me geprikt heb. Voorzichtig
nog eens voelen. Oh ja, ik voel iets scherp en puntig in mijn zak. Het steekt uit een soort
rolletje. En op dat rolletje zit iets heel dun gewikkeld. Wat zou dat kunnen zijn?
Kunnen jullie het raden? Je verwacht het misschien niet zo direct in de zakken van een
priester, maar dit is echt iets dat ik heel vaak op zak heb. Een extra tip misschien? In de
late avonduurtjes houd ik me er vaak mee bezig, naast mijn moeder gezeten aan de
kachel. Nee, het is geen zakmes en ook geen vulpen. Kijk maar eens, het is naald en
draad!
Ik was 15 jaar toen ik deze naald en draad kreeg. Het was het jaar 1831 en in die tijd
ging ik naar de lagere school in Castelnuovo. Ja, ik was al wat ouder dan mijn
klasgenoten, niet omdat ik dom was, maar omdat het niet zo eenvoudig was om naar
school te gaan als er zoveel werk te doen was thuis. Maar eindelijk kon ik terug naar
school. Mijn oom had ervoor gezorgd dat ik doorheen de week in Castelnuovo kon
overnachten en niet elke dag te voet heen en weer naar huis moest wandelen.
Ik logeerde bij een ﬁjne meneer, hij heette
Giovanni Roberto. Van hem kreeg ik deze naald
en draad. Hij was kleermaker en daarnaast ook
voorzanger in de kerk. Ik leerde zoveel boeiende
dingen van hem! Hij leerde me noten lezen en
viool spelen en hij wijdde me in in de stiel van
kleermaker.
Knopen aannaaien, zomen omleggen, naden
dichtnaaien … Vele uren heb ik met hem
doorgebracht. Ik mag wel zeggen dat ik er zo
goed in werd dat mijn huisbaas me regelmatig
vroeg of ik toch niet voor hem wou komen
werken. Ik had talent als kleermaker, zei hij!
Maar ik was nog steeds vastbesloten om te gaan studeren en hopelijk priester te
worden. En dat heb ik ook gedaan. Maar wat was ik blij dat ik zo goed had leren naaien!
Toen ik eenmaal in Turijn als priester startte met een huis voor de straatjongeren, waren
er elke avond wel een hoop hemden of broeken te herstellen.
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Ach, hoe vaak heb ik niet samen
met mijn moeder in de late uurtjes
aan de kachel zitten kleren
herstellen en schoenen lappen.
Haha! We hadden ook niet veel
geld, dus we waren erg zuinig op
onze kleren. Elke sok met gaten
werd gestopt en elk kledingstuk
werd tot op de draad afgedragen.
En toen ik de jongens enige tijd later de kans wou geven om een vak te leren, was een
werkplaats voor kleermakers één van de eerste dingen die ik opstartte.
Jaren later ontmoette ik Maria Mazzarello. Zij stichtte de Zusters van Don Bosco. Zij
deed voor de meisjes in haar dorp wat ik voor de straatjongens van Turijn deed: ze was
er voor de meisjes en leerde hen een vak … Je raadt het al, naaien!
Je ziet het, naald en draad lopen als een rode draad door mijn leven!
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Activiteiten
Wie kringt, die wint
Een uitstap naar de Kringwinkel (als er eentje in de buurt is) is
een leuke manier om kinderen bewust te maken van het belang
van duurzaam omgaan met spullen. Sommige kringwinkels
hebben ook een speciaal ‘upcycling’-team. Een rondleiding of
een demonstratie kan boeiend zijn. Tip: laat de leerlingen elk 2
euro meebrengen en hen daarvan een leuk kledingstuk kopen,
waar je later in de klas mee aan de slag kan gaan.
Meten is weten
Laat de leerlingen per 2 werken. Verzin een leuke wiskundesom
waarbij ze de nodige gegevens eerst met een lintmeter bij elkaar
moeten opmeten en daarna voor elk kind de som moeten
uitrekenen. Spelenderwijs leren is het motto!
vb.

lengte linkerbeen tot heuphoogte
- omtrek nek
+ omtrek taille
+ lengte rechterarm
- omtrek biceps

Naai-atelier
Beschik je zelf over naaitalent, dan kan je een leuk naaiatelier
opzetten. Mogelijk kan je ook enkele mama’s, papa’s, oma’s of
opa’s inschakelen. Zo kan je verschillende activiteiten tegelijk
aanbieden en de kinderen in hoeken laten werken.
We geven hieronder twee ideetjes voor ‘naaihoekjes’. Er zijn er
natuurlijk nog meer te bedenken: bedazzle, breien, lapjesdeken
maken, werken met textielstiften ...
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Een sok transformeren tot een handpop
Sokken stoppen en knopen aannaaien, het is een vertrouwd
beeld uit de tijd van onze grootouders. Misschien is het een leuk
idee om eens een grootouder in de klas uit te nodigen om te
tonen hoe het moet. Stappenplannen om knopen aan te naaien
kan je ook vinden op internet.
Van een oude sok kunnen de leerlingen zelf een leuke handpop
maken. Wat naald en draad, kleurrijke knopen en een hoop oude
sokken is alles wat je nodig hebt.

Pimp je kleren
Kleren pimpen is een trend die jongeren aanspreekt én hen ook
bewust maakt van duurzaam en ecologisch omgaan met
kleding. Met de zelf aangekochte kledingstukken uit de
kringwinkel of met een blanco totebag kunnen de leerlingen aan
de slag om er een uniek, eigen design van te maken. Naald en
draad, kleurrijke restjes stof, een naaimachine en een ervaren
begeleider, meer is er niet voor nodig. Enkele eenvoudige
technieken om met de hand te naaien zijn de kruisjessteek of de
stiksteek. Filmpjes zijn te vinden op Youtube.

Witte sokken race (samenwerkingsspel)
Maak vooraf met verschillende voorwerpen een parcours waar
de deelnemers doorheen moeten. Het leukste is dit buiten te
maken waar de sokken vies kunnen worden. Verdeel de klas in
teams. Elk team krijgt 1 paar witte sokken. Eén teamlid trekt de
witte sokken aan. De anderen zorgen er voor dat dit teamlid de
witte sokken zo proper mogelijk aﬂevert. Het team met de
schoonste sokken aan het eind van het parcours wint.
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De vuile was uithangen (doorschuifgesprek per twee)
Laat de kinderen in kleermakerszit in twee rijen tegenover elkaar
plaatsnemen. Laat zeker een meter afstand tussen de leerlingen.
Doe deze activiteit liefst in een grote ruimte, in een lange gang of
buiten. Tussen de twee rijen ligt een lang touw, naast het touw
leg je verspreid een heleboel gekleurde reepjes stof van
ongeveer 30 cm lang en een paar centimeter breed.
Om de vijf minuten geef je een signaal en schuift een van de rijen
een plaatsje naar rechts. Zo wisselen ze van gesprekspartner. Bij
elke vraag nemen de leerlingen elk een stukje stof. Beide
leerlingen beantwoorden de vraag en delen dit met elkaar.
Daarbij knopen ze telkens hun twee stukjes stof aan het touw.
Op het einde van deze activiteit hebben jullie samen een lange
slinger van stofjes gemaakt die in de klas zeker ergens een
plaatsje kan krijgen. Elk stukje stof van die slinger betekent wel
iets voor enkele leerlingen. Zo wordt de slinger meer dan een
decoratie-element, hij drukt de verbondenheid in de klas uit.
Geef hen bij elke doorschuifbeurt één van de volgende vraagjes
om over te praten:
Ben jij een sloddervos of ruim jij je kleren mooi op en draag je er zorg voor?
Ben jij soms wel eens de draad kwijt? Ben je soms wel eens verstrooid of niet goed bij de les?
Wat voor kattenkwaad heb jij al ooit uitgehaald. Voor de draad ermee!
Heb jij net zoals Don Bosco een talent dat je al jong hebt geleerd? Van wie heb je dat geleerd?
Heb jij al ooit iets dat kapot was, proberen te herstellen? vb. een kledingstuk, gsm, vriendschap ...
Ben jij soms wel eens tegendraads? Kom je op voor je eigen mening bij je thuis, vrienden, school?
Ben jij iemand die alles graag tot in de puntjes in orde heeft? Van naaldje tot draadje alles in orde
heeft? Of eerder het type dat graag wat chaos heeft en wel met wat losse draadjes om kan?

Je kan natuurlijk zelf naar eigen voorkeur vraagjes of creatieve opdrachtjes toevoegen.
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Materiaal
de zwarte jas van Don Bosco, naald en draad (en eventueel de andere
voorwerpen)
reepjes stof, een lang touw, vraagjes op reepjes papier, witte sokken, draad,
naalden, scharen, stukken doek voor totebag of tweedehandskledij, …

